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União Europeia ao nível da Conservação da
Natureza (2007), foi Diretor da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende (20042005), adjunto do Gabinete do Secretário de
Estado do Ambiente (2003-2004), Professor do
Quadro de Nomeação Definitiva do 11º Grupo B
(1995-2003 e 1990-1992), Adjunto do Gabinete
de Apoio do Governador Civil de Viana do Castelo (1994-1995) e Professor Destacado no Centro
de Área Educativa de Viana do Castelo (19921994), tendo estado envolvido em vários projeDuarte José Faria Vilar de Figueiredo

tos.

Gestão de Áreas Classificadas:
A arte do possível
A gestão de Áreas Classificadas em Portugal, tal
como em qualquer parte do Mundo, tem inerentes vários desafios.
O equilíbrio entre os diferentes interesses e
prioridades que incidem sobre esses territórios
é um processo difícil e sujeito a inúmeras vicissitudes. Sendo que para compreender todas estas
dinâmicas importa contextualizarmos historicamente o aparecimento das áreas protegidas
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O estudo dos diferentes modelos de avaliação
de gestão de espaços protegidos, bem como a
análise comparativa dos diferentes modelos,
melhor ou pior adaptados às diferentes realidades históricas e sociais que contextualizam as
áreas protegidas é um exercício que importa
também realizar.
Compreender e antecipar as dinâmicas dos territórios classificados é essencial para a boa gestão dos mesmos, pelo que importa deixar algumas pistas de reflexão sobre os novos desafios
que se anteveem, desde as alterações climáticas
até à crise económica mundial e emergência de
novos paradigmas de desenvolvimento.

